Serviço Público Federal
Ministério da Educação
Universidade Federal de São Paulo

Reitoria

Ofício nº 98/2018
São Paulo, 28 de março de 2018.

Ao Exmo. Senhor
IVAN VALENTE
Deputado Federal
Câmara dos Deputados, Anexo IV, Gabinete 716- Brasília - DF

Assunto: Programa de Assistência Estudantil – PNAES -2018

Senhor Deputado,

Com nossos mais sinceros cumprimentos, a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) vem
por meio deste ofício solicitar encarecidamente o apoio de V. Exa. na discussão do Programa Nacional de
Assistência Estudantil (PNAES) e na solicitação de recursos adicionais para o ano de 2018. A situação é
emergencial, pois atinge centenas de estudantes em condições de alta vulnerabilidade socioeconômica
nas universidades federais de todo o país.
Atualmente, os recursos do PNAES são repassados pelo MEC para as Universidades e a Unifesp
os utiliza integralmente na assistência estudantil. Destacamos que o valor do repasse não aumenta desde
2016, enquanto o número de estudantes que precisam de auxílios aumenta a cada mês e, o custo das
refeições pagos aos restaurantes universitários aumenta a cada ano, de acordo com ajustes de contrato.
Desde que o PNAES existe (2011), a Unifesp tem complementado o orçamento para atender as
demandas estudantis com outros recursos da Universidade, os quais, ano a ano têm sido menores em
decorrência de cortes orçamentários consecutivos. Em 2018 esta complementação para a assistência
estudantil não será possível na mesma proporção do ano anterior devido à novo corte orçamentário que
prejudica, inclusive, a manutenção das despesas correntes da universidade. A universidade está
fortemente empenhada na revisão e redução dos gastos a fim de garantir a manutenção das atividades
acadêmicas por meio de grupos de trabalho na reitoria e nos campi.
A previsão orçamentária desse ano é insuficiente para manter os atuais 1109 estudantes que
recebem auxílio e para atender todos os estudantes que recém ingressaram na Universidade.
Salientamos que as Instituições Federais de Ensino Superior disponibilizam desde 2016 50% das vagas
para alunos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas e leva em
consideração também aqueles autodeclarados pretos, pardos e indígenas e pessoas com deficiência.
Muitos destes cotistas possuem condições de alta vulnerabilidade e os riscos de evasão são latentes no
contexto atual de cortes.
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Desta forma, viemos, mui respeitosamente, pedir o apoio de V. Exa. para:
1)

Emergencialmente requerer audiência pública junto à Comissão de Educação para discussão
da política de permanência estudantil no ensino superior.

2)

Solicitar junto ao Ministério da Educação aumento de recursos para o PNAES 2018;

3)

Tornar o PNAES uma lei de fato, pois hoje é um decreto;

4)

Solicitar a reavaliação da Matriz PNAES de Assistência Estudantil das Universidades Federais.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência e reiteramos nossos agradecimentos ao apoio
que o nobre deputado tem dado à Universidade Federal de São Paulo.

Cordialmente,

Profª Drª Soraya Soubhi Smaili
Reitora
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